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 سياسی تفسير

   مسلح نيروھای افراد ورود ممنوعيت تأثير
 انتخابات جناحی و سياسی ھای بندی دسته در

  

 اجبار به نيز ايران مردم ھمينگونه به .کند می تحمل بنويسی یبخواھ را چه ھر و است صبور بسيار کاغذ اند گفته

 ما مردم شود صادر ولينؤمس از که را اعالمی ھر لذا  .کنند تحمل بايد می بگويند دولتمردان را ھرچه و نداصبور

 .کنند می تحمل صبورانه

 والنؤمس سخن نبايد یکس که اين خاطر به و خاطر ھمين به درست و گويند می بسيار سخن نيز کشوری والنؤمس

 .گرفت جدی را آنھا توان نمی لذا شوند، می پياده عمل در کمتر سخنان اين که آنجا از نيز و کشد نقد به را

 می حساس بسيار که است گفته سخنی و نھاده حساسی ۀنقط روی انگشت نظام مصلحت تشخيص مجمع اينجا اما

 ديديم اما .بودند کرده ممنوع انتخابات به را امنيتی نيروھای ورود نيز خمينی هللا آيت خود دانيم می که چنان  .باشد

 نمی پيش کم نبود، آنھا مقابل در چرا و چون يارای را کسی و داشتند قدرت آنھا که چون گوئی ايشان فوت از پس که

 به را آنھا ورود نظام مصلحت تشخيص مجمع وضعيتی چنين يک در  .کردند می دخالت انتخابات امور در که آمد

 که است تر قوی نيز خمينی آقای سخن از مصلحت تشخيص عممج سخن آيا .کند می ممنوع انتخابات تبليغات

 ننمايند؟ دخالت انتخابات در آن خاطره ب و احترام به اطالعاتی و امنيتی والنؤمس

ه ب يا ترساندند کانديداھا یبرخ به دادن رأی از را مردم کردند، نفوذ اعمال سابق مانند انتخابات در و آمدند آنھا اگر

 ھا صندوق به رأی مشخصی کانديدای برای و برده ھا صندوق پای به اتوبوس اتوبوس و گروه گروه انتخابات ھنگام

 می قرار مؤاخذه مورد را آنھا یئقضا دستگاه آيا ھست؟ آنھا با مقابله يارای را کسی آيا شود؟ می چه آنگاه ريختند،

 دھد؟
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